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Protokół z głosowania obiegowegoRady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. 

Zgodnie z §16a ust. 1 Regulaminu Rady LGD Ziemi Siedleckiej: Rada może 
podejmować uchwały w formie elektronicznej, poprzez rozesłanie projektu uchwały  
e-mailem do wszystkich członków, chyba, że przepisy odrębne nakazują zwołanie 
posiedzenia. Uchwałę uznaje się za podjętą, gdy większość zagłosuje „za”, niezależnie od 
ilości oddanych głosów, w terminie określonym przez rozsyłającego projekt.  

W dniu 21.12.2022 r. projekt 8 uchwał Pan Marcin Bobryk - Przewodniczący Rady 
LGD Ziemi Siedleckiej wysłał do wszystkich członków Rady wraz z pismami od 
Beneficjentów. Termin głosowania wyznaczono od dnia  19 grudnia 2022 roku od godz. 
17.00 do 21 grudnia 2022 roku do godz. 16.00. 

Głosowania dotyczyły: 
- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji, 7.1. Zestawienie przewidywanych 
wydatków niezbędnych do realizacji operacji. 

- przedłużenie terminu realizacji operacji - złożenia wniosków o płatność. 

Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji. Przewodniczący 
poinformował, że w głosowaniu uczestniczyło 11 członków Rady, co stanowi  
100 % składu Rady. Obecni reprezentują następujące sektory: 

 
Sektor Liczba obecnych % obecnych 
Publiczny 3 27,28 
Społeczny 4 36,36 
Gospodarczy 4 36,36 
Razem 11 100  

 

1. Uchwała nr 2/12/2022 w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy  

o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Eweliną Kurowską aZarządem 

Województwa Mazowieckiego. 

Zmiana ww. umowy nr 02953-6935-UM0714510/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku zawartej 
pomiędzy Eweliną Kurowskaa Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku 
o przyznanie pomocy ZS-7/2021-11pn. „Świadczenie usług z zakresu nauczania języka 

angielskiego” – polega na zmianie zakresu rzeczowo-finansowego operacji, 7.1. Zestawienie 
przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji. 

W wyznaczonym terminie oddano następującą liczbę głosów: 

1. Marcin Bobryk (sektor gospodarczy) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr  2/12/2022. 

2. Beata Izdebska (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały nr 2/12/2022.  

3. Bożena Kisielińska (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 2/12/2022.   

4. Katarzyna Karpiarz (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 2/12/2022.   

5. Małgorzata Borkowska (sektor gospodarczy) – Jestem „za” podjęciem uchwały  
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nr 2/12/2022.   

6. Marlena Paczek (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 2/12/2022.   

7. Dominika Łastowska-Pietrasik (sektor społeczny) -  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 2/12/2022. 

8. Jarosław Dobrowolski (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 2/12/2022. 

9. Renata Bogdalska-Gałach (sektor gospodarczy) –  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 2/12/2022. 

10. Jadwiga Będkowska (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 2/12/2022. 

11. Tomasz Borzyński (sektor społeczny) - Jestem „za” podjęciem uchwały nr 2/12/2022. 

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

2. Uchwała nr 3/12/202 w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o 

przyznanie pomocy zawartej pomiędzy  Stowarzyszeniem Ośrodkiem 

Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku a Zarządem Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Zmiana ww. umowy nr 02902-6935-UM0714541/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku zawartej pomiędzy 
Stowarzyszeniem Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzeskua Zarządem Województwa 
Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-11/2021-3 pn. „Wydanie książki pt. 
"Dzieje Krzeska-Królowa Niwa i okolic" polega na przedłużeniu terminu realizacji operacji - złożenia 
wniosku o płatność ostateczną z okresu 01.12.2022 – 31.12.2022 na okres 01.02.2023 - 28.02.2023r. 

W wyznaczonym terminie oddano następującą liczbę głosów: 

1. Marcin Bobryk (sektor gospodarczy) –  wyłączył się z głosowanianr  3/12/2022. 

2. Beata Izdebska (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały nr 3/12/2022.  

3. Bożena Kisielińska (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 3/12/2022.   

4. Katarzyna Karpiarz (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 3/12/2022.   

5. Małgorzata Borkowska (sektor gospodarczy) – Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 3/12/2022.   

6. Marlena Paczek (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 3/12/2022.   

7. Dominika Łastowska-Pietrasik (sektor społeczny) -  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 3/12/2022. 

8. Jarosław Dobrowolski (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 3/12/2022. 

9. Renata Bogdalska-Gałach (sektor gospodarczy) –  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 3/12/2022. 

10. Jadwiga Będkowska (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 3/12/2022. 
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11. Tomasz Borzyński (sektor społeczny) - Jestem „za” podjęciem uchwały nr 3/12/2022. 

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

3. Uchwała nr 4/12/202 w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o przyznanie 

pomocy zawartej pomiędzy Gminą Wiśniew a Zarządem Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Zmiana ww. umowy nr 02871-6935-UM0714532/22z dnia 31 maja 2022 roku zawartej pomiędzy 
Gminą Wiśniew a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy 
nr ZS-9/2021-9 pn. Modernizacja sali widowiskowej GOK w Wiśniewie”, polega na przedłużeniu terminu 
realizacji operacji - złożenia wniosku o płatność z okresu 31.12.2022 r. na okres 30.05.2024 r. 

W wyznaczonym terminie oddano następującą liczbę głosów: 

1. Marcin Bobryk (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały  nr  4/12/2022. 

2. Beata Izdebska (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały nr 4/12/2022.  

3. Bożena Kisielińska (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 4/12/2022.   

4. Katarzyna Karpiarz (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 4/12/2022.   

5. Małgorzata Borkowska (sektor gospodarczy) – Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 4/12/2022.   

6. Marlena Paczek (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 4/12/2022.   

7. Dominika Łastowska-Pietrasik (sektor społeczny) -  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 4/12/2022. 

8. Jarosław Dobrowolski (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 4/12/2022. 

9. Renata Bogdalska-Gałach (sektor gospodarczy) –  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 4/12/2022. 

10. Jadwiga Będkowska (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 4/12/2022. 

11. Tomasz Borzyński (sektor społeczny) - Jestem „za” podjęciem uchwały nr 4/12/2022. 

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

4. Uchwała nr 5/12/202 w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o przyznanie 

pomocy zawartej pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzesku-Królowa Niwa  

aZarządem Województwa Mazowieckiego. 

 

Zmiana ww. umowy nr 02821-6935-UM0714528/22z dnia 27 kwietnia 2022 roku zawartej pomiędzy 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzesku-Królowaa Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej 
wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-9/2021-8 pn. ,,Modernizacja i adaptacja pomieszczeń parteru 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku Królowa Niwa na centrum turystyczno-rekreacyjne”, 
polega na przedłużeniu terminu realizacji operacji - złożenia wniosku o płatność z dnia 31 grudnia 
2022 r. do dnia 30 grudnia 2023 r. 
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W wyznaczonym terminie oddano następującą liczbę głosów: 

1. Marcin Bobryk (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały  nr  5/12/2022. 

2. Beata Izdebska (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały nr 5/12/2022.  

3. Bożena Kisielińska (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 5/12/2022.   

4. Katarzyna Karpiarz (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 5/12/2022.   

5. Małgorzata Borkowska (sektor gospodarczy) – Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 5/12/2022.   

6. Marlena Paczek (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 5/12/2022.   

7. Dominika Łastowska-Pietrasik (sektor społeczny) -  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 5/12/2022. 

8. Jarosław Dobrowolski (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 5/12/2022. 

9. Renata Bogdalska-Gałach (sektor gospodarczy) –  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 5/12/2022. 

10. Jadwiga Będkowska (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 5/12/2022. 

11. Tomasz Borzyński (sektor społeczny) - Jestem „za” podjęciem uchwały nr 5/12/2022. 

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

5. Uchwała nr 6/12/202 w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o przyznanie 

pomocy zawartej pomiędzy Gminą Suchożebry aZarządem Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Zmiana ww. umowy nr 02805-6935-UM0714538/22 z dnia 24 maja 2022 roku zawartej pomiędzy 
Gminą Suchożebry a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie 
pomocy nr ZS-10/2021-4 pn. ,,Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w 
miejscowości Nakory”, polegającej na zmianie w zakresie  rzeczowo-finansowym operacji oraz 
zmianie w zakresie polegającym na  przedłużeniu terminu realizacji operacji - złożenia wniosku o 
płatność na okres 01.01.2023 - 31.01.2023r. 

W wyznaczonym terminie oddano następującą liczbę głosów: 

1. Marcin Bobryk (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały  nr  6/12/2022. 

2. Beata Izdebska (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały nr 6/12/2022.  

3. Bożena Kisielińska (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 6/12/2022.   

4. Katarzyna Karpiarz (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 6/12/2022.   

5. Małgorzata Borkowska (sektor gospodarczy) – Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 4/12/2022.   

6. Marlena Paczek (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 6/12/2022.   

7. Dominika Łastowska-Pietrasik (sektor społeczny) -  Jestem „za” podjęciem uchwały  
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nr 6/12/2022. 

8. Jarosław Dobrowolski (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 6/12/2022. 

9. Renata Bogdalska-Gałach (sektor gospodarczy) –  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 6/12/2022. 

10. Jadwiga Będkowska (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 6/12/2022. 

11. Tomasz Borzyński (sektor społeczny) - Jestem „za” podjęciem uchwały nr 6/12/2022. 

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

6. Uchwała nr 7/12/202 w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o przyznanie 

pomocy zawartej pomiędzy Ochotniczą  Strażą Pożarną w Zbuczynie aZarządem 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Zmiana ww. umowy nr 02815-6935-UM0714524/22 27 kwietnia 2022 roku zawartej pomiędzy 
Ochotniczą Strażą Pożarną  w Zbuczynie a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej 
wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-9/2021-11pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Zbuczyn”  
polegającej na  przedłużeniu terminu realizacji operacji - złożenia wniosku o płatność w terminie z dnia 
31 grudnia 2022 r. do dnia  31 stycznia 2023r. 

W wyznaczonym terminie oddano następującą liczbę głosów: 

1. Marcin Bobryk (sektor gospodarczy) – „wyłączył się z głosowanianr  7/12/2022. 

2. Beata Izdebska (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały nr 7/12/2022.  

3. Bożena Kisielińska (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 7/12/2022.   

4. Katarzyna Karpiarz (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 7/12/2022.   

5. Małgorzata Borkowska (sektor gospodarczy) – Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 7/12/2022.   

6. Marlena Paczek (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 7/12/2022.   

7. Dominika Łastowska-Pietrasik (sektor społeczny) -  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 7/12/2022. 

8. Jarosław Dobrowolski (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 7/12/2022. 

9. Renata Bogdalska-Gałach (sektor gospodarczy) –  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 7/12/2022. 

10. Jadwiga Będkowska (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 7/12/2022. 

11. Tomasz Borzyński (sektor społeczny) - Jestem „za” podjęciem uchwały nr 7/12/2022. 

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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7. Uchwała nr 8/12/202 w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o przyznanie 

pomocy zawartej pomiędzy Gminą Suchożebry aZarządem Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Zmiana ww. umowy nr 02804-6935-UM0714533/22 z dnia 24 maja 2022 roku zawartej pomiędzy 
Gminą Suchożebry a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie 
pomocy nr ZS-9/2021-7pn. ,,Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola 
Suchożebrska”, polegającej na zmianie w zakresie  rzeczowo-finansowym operacji oraz zmianie w 
zakresie polegającym na  przedłużeniu terminu realizacji operacji - złożenia wniosku o płatność na 
okres 01.04.2023 - 30.04.2023r. 

W wyznaczonym terminie oddano następującą liczbę głosów: 

1. Marcin Bobryk (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały  nr  8/12/2022. 

2. Beata Izdebska (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały nr 8/12/2022.  

3. Bożena Kisielińska (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 8/12/2022.   

4. Katarzyna Karpiarz (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 8/12/2022.   

5. Małgorzata Borkowska (sektor gospodarczy) – Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 8/12/2022.   

6. Marlena Paczek (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 8/12/2022.   

7. Dominika Łastowska-Pietrasik (sektor społeczny) -  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 8/12/2022. 

8. Jarosław Dobrowolski (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 8/12/2022. 

9. Renata Bogdalska-Gałach (sektor gospodarczy) –  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 8/12/2022. 

10. Jadwiga Będkowska (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 8/12/2022. 

11. Tomasz Borzyński (sektor społeczny) - Jestem „za” podjęciem uchwały nr 8/12/2022. 

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

8. Uchwała nr 9/12/202 w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy o przyznanie 

pomocy zawartej pomiędzy Gminą Siedlce  aZarządem Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Zmiana ww. umowy nr 02538-6935-UM0714113/21 z dnia 9 września 2021 roku zawartej pomiędzy 
Gminą Siedlce a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy 
nr ZS-4/2021-2pn. ,,Rewitalizacja alejek parkowych przy dworze w Ostrówku, Gmina Siedlce”, 
polegającej na zmianie w zakresie  polegającym na  przedłużeniu terminu realizacji operacji - złożenia 
wniosku o płatność  z dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na 01 sierpnia 2023 r. do 31 
sierpnia 2023 r. 

1. Marcin Bobryk (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały  nr  9/12/2022. 

2. Beata Izdebska (sektor gospodarczy) – „Jestem „za” podjęciem uchwały nr 9/12/2022.  

3. Bożena Kisielińska (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 9/12/2022.   
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4. Katarzyna Karpiarz (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 9/12/2022.   

5. Małgorzata Borkowska (sektor gospodarczy) – Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 9/12/2022.   

6. Marlena Paczek (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 9/12/2022.   

7. Dominika Łastowska-Pietrasik (sektor społeczny) -  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 9/12/2022. 

8. Jarosław Dobrowolski (sektor społeczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 9/12/2022. 

9. Renata Bogdalska-Gałach (sektor gospodarczy) –  Jestem „za” podjęciem uchwały  

nr 9/12/2022. 

10. Jadwiga Będkowska (sektor publiczny) – Jestem „za” podjęciem uchwały nr 9/12/2022. 

11. Tomasz Borzyński (sektor społeczny) - Jestem „za” podjęciem uchwały nr 9/12/2022. 

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

 

Podpis Protokolanta: Ewelina Pędzich-Chyży – podpis na oryginale  

Podpis Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej: 
Marcin Bobryk – pieczęć i podpis na oryginale 

 


